
KAPlTAAL UIT HET OOGPUNT VAN VERZEKERING. 

Dikwerf wordt beweerd dat de mensch een I~apitaal is. Dit is 
eehter niet volkomen juist. Aanvankolijk is hij gebruiker. 

Brengt hi~ later meer voort dan hi.j gebruikt ,  dan vertegen- 
woordigt dat meerdere kapitaal. Bereikt hij den leeftijd dat zijn 
vermogen om voort to brengen vermindert of ophoudt,  dau ook 
vermindert dat kapitaal of houdt dat op te bestaan. 

Dr. Enffel heeft dat onderwerp behandeld. De kosten door een 
jong mensehenleven veroorzaakt tot dat her in staat is zelf pro- 
duceerend in de wereld op te treden, berekende hi.j als volgt:  (hij 
ham daarbij drie groepen aan :  lo 6en met elementaire ref ining,  
2 o 6en met middelbare en 3 ~ 6en met hoogere ontwikkeling.) De 
kosten veer de eerste groep, die in den regel met her 15e ]evens- 
jaar ophouden, bedragen gemiddeld (met rente op ren te )2 ,800  
Mark, die veer de tweede (tot het 20ste jaar) 800U, en die veer de 
derde - -  tot hot 25ste jaar - -  • 27000 Mark. Bij doze kosten 
komen hog verseheidene andere, als die veer her behoud on de ver- 
nieuwing van her kapitaal, van de verzekering tegen ziekte enz. 

Beschouwt men her kapitaal uit her oogpunt als hierboven, dan 
volgt daaruit dat levensverzekering op zieh zelve geen voldoende 
voorzorg veer her individu is. 

Een noodzakelijk cemplement van de verzekering op her leven is 
die tegen invaliditeit. War baat hot ,  of iemand een aanzienlijke 
sore op zi.jn leven verzekerd heeft, terwijl her kapitaal waarvau 
hi j moe~ leven~ tengevolge van onbekwaamheid tot werken niet 
all~en ophoudt kapitaal te zijn, maar hij zelt een ]astpost veer 
nabestaanden wordt? Dat is schier erger dan de deed. Men ver- 
bruikt ~ doeh brengt niet voort. Er  zi.jn geen baten, maar all~en lasten. 

De invaliditeit kan tijdelijk of voortdurend wezen. Zij heeft twee 
oorzaken. De eerste zetelt in het mensehelijk organisme zelf,  de 
andere ligt daar buiten, is daarvan onafhaukeli.jk. Er doen zieh 
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soms ziekton veer ,  die l ichaamsdeelen veer  den arboid ongoschikt  
rnaken. De karts dat  zu lk  een ziokte zich voordoet ,  noomt met  
vormeerder ing  van leeftijd too. E r  zijn ook van bui ten  af werkende 
omstand igheden :  u i twendige  be loedig ingen ,  door na tuu rk rach t en  
of werk tu igen ,  in s to r t ingen  enz., die inval id i te i t  veroorzaken. Hierop 
heeft  do leoftijd geen invloed. 

Dr.  Heym ham als hypotheso a a n ,  dat  do hel i t  dot waarschi jn-  
l i jkheid aan laats tgomeldo soort van oorzakon (oorzaken van bui ten 
at') als constanto grootheid meet  worden toegeschreven,  en de andere 
holft aan do eerstgemolde oorzaak (el. in hat  organisme zetelendo), 
terwij l  hij vorder a a n n a m  dat  do laats te  waarschi jnl i jkheid met  
den leoitijd in meetkundigo  radon opklimt.  Hiordoor geraakte  hij 
tot  eene iormule  v e e r ' d e  inval id i te i t sberekoning.  

Hij kwam tot  ui tkomston,  die beweerd worden te zijn bevest igd 
door w a a r n e m i n g e n ,  welko Dr. ~Fieffand gedaan heeft. Ten  jare  1868 
s tonden hem 65853 personon onder zijne waarnomingen .  Volgens  
de theorie van Heym berokende hij daarui t  hot aanta l  to ver- 
wachten inval ieden op 365~ 119. I n  workeli . jkheidbedroeg dat getal  
echter  366. 

I u  1869 ham Dr. Wi e g an d  73342 personon waar.  Volgons 
Hays '8 formule waron daarvan 446. 29~ inval ieden to verwachten.  
I n  werkoli jkheid waren her volgens Wiegand'a waarneming  445 
personon.  

Hat  heart  nog tans  n ie t  on tbroken  aan aanmerk ingen  op ~Y'ie- 
ffand'a arbeid. I n  do dnnales des Oeaammten Versicherunff~we8ens van 
1871, no 49 w0rdt or o. a. op gewezen. (*) 

Sodert hobben echter  anderen  waarnemingon  gedaan,  die meet  en 
meer vort rouwbaro stat is t iek oploveron. Vooral heoft Be/~m zich 

(*) ,, tViegand krijgt de overeeasLemming van hat aantal invalidea met cliegenen 
welke in de lafel van Heym gegevea wordt, d~ardoor dat hij deze tale1 tot met 
iubcgrip vaa her 71ste levensjaar onverauderd laat, ea in hat 71stejaar (iaplaats 
van in hat 79ste volgeas Heym) en verder de waarsehij,lijkheid gelijk 1 stelt. 
Nn heart echter lViegand geheel voorbijgezien, dat de gevonden overeeustemming met 
de hypothese van Heym zaiver toevallig is. l)aar hij namelijk van 71 jaren af de 
invalidi.teits-waarsehijnlijkheid gelijk 1 stelt, "zoo beschouwt hij alle 200 toevallig 
voorhanden beambten van 71 jaren en oader als iavalide, terwijl in werkelijkheid 
slechts sen onbelangrijk deal daarvaa (19 in aaatal) iuvaliad geworden is. Ware 
hat aaatal beambten van 7[ jaren en ouder greeter daa 200 geweest, dau zoude 
werkelijkc invaliditeit seh~inbaar gunstiger geweest zija dan volgeus bovea bc- 
sproken wet en bet omgekeerde zou plaats gehad hehben indien her aantal be- 
ambten van 71 jaren ea ouder kleiaer dan 200 ware geweest. Fiieruit leldde de 
.Jnnalen af, dat de geheel toevallig verkregeu invaliditeltswet illnsoir is.,, 
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zeer verdienstelijk gomaakt door zijue waarnemingen uit de sta- 
tistiek der mortaliteits- invaliditeits- on morbiliteits-verhouding 
bij hot beambtenpersoneel der Duitsehe spoorwegmaatsohappijen. 
Stellig en zeker zijn die waarnemingen tot 1881 voortgezet. Wij 
onderstellen dat dr. Behm daarmede nog verder voortgaat. 

Vermelding verdienen ook de invaliditeits-tafels, die Dr. Guatav 
Zeuner heeft goeonstrueerd uit de statistiek tier Knappsehafts 
Cassen, terwijl vordere grondslagen voor doze zaak werden gelegd 
door den regeeringsraad Hiilze. 

Hot Pruisisch statistiok-bureau deelt jaarlijks eene belangrijke 
statistiek mede waaruit voor de zaak, waarvan hier de redo is, 
reel nut kan worden goput. (u lrerzekeri~gsbode 2on jaarg. 
no 19 bl. 3.) 

Ook i~ andere landen, vooral in Engeland, wordt dit belangrijk 
onderwerp grondig bestudeerd. 

Naar wij vernemen~ wordt door de eerste Verzekering Maatschapp~j 
ep hot leven, tegen invaliditeit en ougolukken t e ' s  Gravenhage 
waarnemingen to dozer zako godaan ~ waaromtrent wij tegelogentijd 
medodoeling hopen te kunnen doen. 

Men heart thans over hot algemoen een groot aantal waarne- 
mingen, zich uitstrekkende over een uitgebroid ve|d van waar- 
nemingen. In de wijze van verdeeling der gevaren voor invaliditeit 
gaat men oek meer en meer vooruit. Uitmuntend komen hierbij 
te stade waarnemingen door Maatsehappijen onder hare verzekerden 
gedaan. (*) Yooral d~ardoor komt men tot vertrouwbare eijfers. 

Hot is onjuist dat mou ten aanzien van invaliditeitsverzekering 
in den blinde zou rondtasten, ofsehoou ever doze hoogst belang- 
rijke zaak hot laatste woord hog niet is gezegd. 

Ja~ hoogst belangrijk is die zaak gewis ook uit een staathuis- 
houdkundig oogpunt~ omdat hot hier geldt kapitaalvorming en 
kapitaalbehoud. 

War in hot bijzonder betreft invaliditeitsverzekering voor den 
ambachtsman~ staat dit onderwerp in nauw yet'band met de ~uestioa 
brula~te van den dag. nl. de betrekkincj van den arbeid ~ot her kapi/,aal. 

Voor tijdelijke verzekering bij tijdelijke invaliditeit bestaan de ver- 
zekering tegen ongelukken en de ziekte-kassen of bussen. War dus 
betreft de noodlottige kansen~ die her individu zelfkunnen treffen~ 
is hij daartegen door eene serie van verzekeringen nagenoeg gedekt. 

~ .  HENRIQUEZ PIMENTEL. 
(*) Doze waaruemiugen zijn vaa te meer gewicht, omdat zij zich uitstrekkeu over 

veraehillende categoriea van verzekerden, gerangsehikt naar leeftijd, kunne en de 
underscheidene beroepeu. 


